
ABSTRAK

., Keanekaragaman serta keindahan kicauan bunrng tetah memberikar daya
talik tersendiri bagi masyarakat untuk nrendaparka' buring-burung t.r"rb,,t bik
sebagai satwa peliha'asr maupun sebagai burung lonrba pJa suatJomba burung
berkicnr Namun karena terbatasnya inforrnasi yang ad4 hanya sebagian kecii
dari nasyarakat khususnya masyarakat penggomar briung yang dapat m-engetahui
eecara luss jenie-jenis b'rung gang ada beserta tarattteristit< ru-*y* 

",tkib.t
keterbatssan tergeb't bagi eebagian masyarakar yang awam rnengalarni kesurita,
dalam mengenali beberapa_jenis bunrng yang ada beserta goro-ngan t'amilinya
yaag eebena'nya dapat dikenari dari bentuk fisik, wama buhi serta suara
kicauannya

Teknologi komputer yang berkembang pesat dasawarsa teralrrir irri terarr
nemunculkan susru kombinBsi yang terpadu dari beberapa rnedin yang berlaina'
yang direbut Multinredia salah satu bentuk aplikui drui iayrulur Multiurtrrlir suat
ini sdaleh pernberian i'fornrasi sesuai dcngon kei'gina, penrnkai xeperti l'rrnya
ensklopedia dimana ensiklopedia sendiri mer.pakan serangkaian informasi yarg
menghimpun uraian tentang berbagai cabang ilmu tertentu dalam artikel-;ikei
terpisah yang biasanya tersusun secara abjad.

. . ._- D"ngan melihat permasalahan diatag, mala dalarn penulisan .l\tgas Akhir
Ti.di!q suatu. perangkar lunak Ensiklopedia Bu.rng geikica' dengaii norrancr
Delphi. Perangkal lunak yang dib.at tergebut bertujuan memberikan inlbrmasi
mengonai berbagai macam jenis burung berkicau sebagai alternalif lain dari
sebuah medie informasi yang sudah ada. pada pembuatan perangkat runak
ensiklopedia ini, metodologi Sang digunakan meliputi analisis, p-er*r*g*
s.istem, dan implementasi. Analisis yang dilakukan bertuj uan agar progr&m yarg
dibuat sesuai dengan kebutuhan informasi yang dipeilukan-utrt n',uryr.'u.i
penggemar burung berkicau._ Survei, wawancarq clan studi literahu rnerupakan
tahapaa yang dilakukan sebagai masukan yang dipergunaftan dalam irosesanalisis yang meliputi analieie kebutuhan dan anal-isis maieri dari intbrmasi yang
akan disajikan. Dari anglisis yang telah diiakukan, didapat suatu keluaran yani
untuk selanjutnya dilakukan perancangan dari perangkat'runak yang atarr aiu'i
atas darar analisis torssbut. porancangan p"rangi<a lunak onsikloiottia ini meliputi
peraocmgsn dota dengsn menggunakan tabel, perancong u, ui", inte rfa.te agu
program mudah dimengerti dan digunakal oleh pemakai, prr-r*g* prosedwal,
dan sbuktur program dri program enaiklopedia yang aftan aibuat 

-

Perangkat lunak Ensiklopodia Burung berkicau ini diharapkan dapat
mena.mbah wlwaTr pengetahyal dan informasi yang lebih luas parla'ma"yarjtJ
mengenai berbagai macamjenis burung khususnya burung berkicau.




